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ПРИЛОЗИЗАПАТОЛОГИЈУ
СРПСКОГПОЗОРИШТА

СветиславЈованов

Н
едавномијепријатељ,искуснипозори
шникритичар,испричаоследећузгоду.
Спремајућиседакаочланжиријајед
ногодфестивала„урегиону”одгледа
првуодтакмичарскихпредстава,по

мислиоје:акосадакадауђемвидиммикрофоне
насцени,сместаћунапуститисалу.Наравно,на
сценијебиобукетмикрофонаинаравномојпри
јатељјеостаонасвомседишту:прво,битичлан
жиријаподразумеваодговорност,адруго–ка
квимбиаргументомоправдаосвој,формално
гледано,„априорни”гест?

Оваприча,међутим,сажетоодсликаванеке
ефектеинедоумицекојеизазивапоследњихго
динавеомараширенапраксаусрпским(алии
„регионалним”)позориштима.Речјеомасовној,
некритичкојичестонападнојупотребинајразли
читијихтиповамикрофона(насталку,портабл)у
свимврстамапредставасауметничкимамбици
јама–одаскетскикамернихдораскошноспек
такуларних.Штавише,моглобисеустврдитида
позориштенашегрегионатресеједнаврста„ми
крофонскегрознице”којојсеневидикрај.
Нијереч,дабоме,отомедаактуелнаупотре

бамикрофонапредстављаепохалнуиноваци
ју,противкојебипотписниковогтекстадигао
свој„конзервативни”глас.Начелноипрактич
но,микрофонскиметодјестарколикоиевроп
скопозориште:глумчевамаскаустарогрчком
трагичкомтеатру(prosopon)представљалаје,
измеђуосталог,иакустичкипојачивач,докје
сличнуфункцијуделимичнообављалаимаска
у„комедијиделарте”.Сдругестране,модерни
микрофонјеупозориштузаживеовећсамју
зиклимаранихшездесетих,дабиодкрајадеве
десетихгодинапрошлогвека,саоткрићембе
жичногсклопа,продроиусвеосталежанрове
итиповепозоришта.
Праксаокојојговорим,међутим,понајма

њетретирамикрофонкаотехничко,илико

муникацијскосредство.Смештенипомогућ
ствуштоближесредиштугледаочевепажње,
микрофонисепојављујууглавномкаозамена
задрамскиакценат,снагуемоције,телеснипо
крет,апонајвишекаовећутврђенисиноним
заизражавање„критичкогстава”.Раширеност
употребемикрофонскогарсеналаискључује
могућностдајеречо(нечијој)индивидуал
нојпозоришнојпоетици,ачасниизузецису,
свакакоЈамидистриктКоканаМладенови
ћа(представаукојојсумикрофониоргански
чинилацмизансцена,алииважнисимболи)
иТартифИгораВукаТорбице(учијојзавр
шницимикрофонпостаједемонскосредство
преображајаглавногпротагонисте).Сдруге
стране,одсуствологикеидоследностиуве
ћиниупотребанепотврђујепостојањенеког
општијегканона–далије,онда,једноставно,
речомоди?Такавочекиванииефектанзакљу
чак–којибинас,уједно,задржаоувечномка
везуцрнобелихподелана„традиционално”и
„авангардно”–биобиоправданданијеоног
већпоменутогпитања„критичкогстава”.На
име,постојиједнаврстаалибија,којемаутори
иљубитељимикрофонскогтренданајчешће,
свесноилинесвесно,прибегавају,акојигласи:
„употребљавајућимикрофон(особитоонајна
сталку,каоупадљивији),нарушавамосценску
илузију,стварајућибрехтовскудистанцу–ина
тајначинисказујемокритичкиставпремадру
штвуи/липозориштусамом.”
АлиБрехтнијеједноставанаутор,а„брехтовска

дистанца”најчешћејеклопказалењеинаивне.На
странутошто,акосетоликоучестало(помоћуми

Београдујеметропотребан.
Доксамбиостудентрасписанје
првиархитектонскиконкурс
заизмештањежелезничкестанице
изцентра.Одушевиосамсетада
макетомжелезничкестанице
Прокоп,аонајошнијепотпуно
изграђена.Али,метронијеједино
мерилопаметногграда,каже
архитектаБратиславТошковић

ИНТЕРВЈУ

ДалиборкаМучибабић

в
ероватнонајвишеекспонираниСрбин
уФинској–кажезасебеБратиславТо
шковић.Разлогзатонијењеговекспе
рименталниџезбенд,пачакнидруга
његовагрупа,онаскојомизводибал

канскумузику,мадајеонамеђуФинцима,по
пуларна.Тошковићјеуфинскиммедијимапри
сутанкаовишеструконаграђиваниархитекта,
апоследњепризнањедобиојепрошлегодине–
првунаградузатрафостаницуФингриднаСвет
скомфестивалуархитектуреуАмстердаму,где
ћеудецембрубитичланжирија.
Надалекомсеверу,уХелсинкију,гдеживии

ствара32године,Тошковићасуупозналиипо
другомоснову,каоједногодоснивачаСрпско
финскогдруштва,којесетрудилодапоправи
лошусликуоСрбимакојујепредвадесетакго
динаималавећинаФинацаистранацаширом
света.Такогајењегова„другадомовина”нате
раладасејошчвршћевежезаонупрву.
Финскојимадазахвалинатомештосенаучио

друштвеномактивизму,алијеонаТошковићуби
ладрагоценаизапроширењепрофесионалних
видика.Утојземљиоткриојемекуминимализма
уархитектури.Затојебилонеизбежноидатамо
почнедапрепознаје1.000нијансибелебоје.
„Реконструисаосамбившувојнуболницууцен

труХелсинкија,бисерфинскогбелогфункциона
лизмаиз1936,иконунационалненезависности.
Дозволилисуједномстранцуда’брља’поњој.Је
даноднајвећихизазовабиојепронаћиједину
правунијансубелебојезафасаду.Тадасамсхва
тиодапостоји1.000нијансибеле.Каостудент,
слушаосамуСКЦуконцертнекогАустралијанца
којисебориозаправаАбориџина.Свираоједу
гачкуабориџинскудуваљкуштобезпрекидапро
изводиједанјединитон.Након45минута,назрео
саммодулацијетогтона.Сбеломјеисто,накрају
вамизоштричула”,присећасеТошковић.
ИонћесададанаступиуСКЦусизложбом

Паралелнаместа,којаћебитиотворенаупонеде

љак.Мотивзањује,каже,биотоштоиданасима
осећајдаБеоградникаданијенапустиоишто
контекстсрпскепрестоницеживиуТошковићу
симултаносХелсинкијем.Затојеодлучиода11
објекатаизФинскепустида„прошетају”поБе
оградуиснимеселфијенаразличитимлокација
ма.Осимселфијапоставкучиниивидеопројек
цијафинскихздањауматичнимокружењима.
„Кадсеосврнемнасвеобјектекојесамрадио,

заједничкоимјетоштоникаданисупратили
тренднитисусеборилипротивњега.Трудио
самседадосегнемнештобезвремено.Избега

Наставак са прве стране

4
Осамдесетих година прошлог века

стварностукојојсможивелиубрзаносе
претваралаупоменути„метежкрхотина”,
уналазиштекојећечитавеармијеархео
лога(и„археолога”,наравно)користитиза
доказивањеистина(и„истина”,наравно)о
земљикојусудежурниредарибрисалисве
бржимпокретимасасвепразнијихшкол
скихтаблиуумовимањенихнекадашњих
житеља.Парадоксалноје,алиистинито,
дасутокомтихистихосамдесетихгодина
подигнутинекиоднајчудеснијихмостова
подршкедуховномикултурномзаједни
штвуонихкојивећодавнобилиосуђени
нараспад.Једанодтихбиоје„МостПете
раХандкеа”,којијеповезиваоБеогради
Загреб,тј.српскуихрватскукњижевност
каокакаваутопутбезограничавањабр
зиневожње.ТокомтедеценијеуЗагребу
суобјављенипреводиХандкеовихрома
наЛеворукаженаиКраткописмозадуго
растајање,доксууБеоградуобјављени
преводироманаГолмановстраходпена
ла,Ужаспразнине,ПоукапланинеSainte
Victoire,Детињаповест,КрозселаиСпори
повратаккући.Узјошнеколикопреведе
нихдрамскихипесничкихтекстоваХанд
кеовмостбиојеједнаоднајбржихпутања
разменекњижевнихутицајаиподстицаја.
Мислимданећупогрешитиакокажемда
јеовајмостзаузимаосредишњиположај
утрагањузасвојеврснимдуховнимједин
ствоммладихзагребачкихибеоградских
књижевнихстваралаца.

Међутим, јошвећабрзинапостигну
тајенареднедеценијетокомразградње
Хандкеовогпутаимоста.Невероватноје
којомбрзиномјењеговоделодоспелоод
средишњегместадоположајанакрајњој
маргини.ЊеговакњигаОпроштајсањара
оддеветеземљевиђенајекаобомбапод
метнутанаивниммладимписцима.Пре
коноћијеХандкеодидолапретворену
страшило.Напростојезавладалапомамна
тркакоћепрезапуститиизанемаритидо
тадасјајноодржаванзаједничкимост.На
крају,Хандкејеостаосам.Некадабукти
ња,садајебиосамоугараккојијесветлу
цаопоследњимостаткомсвогасјаја.

5
Тобимоглаукраткодабудеисторијамо

стаипутакојимјенекадашњиновивал
тадамладехрватскекњижевностиирок
музикедоспеваоусредиштеновогталаса
српскекњижевностиироккултуре.Вели
комбрзиномједнаспонтанакултурнаини
цијативазараслајеушибљеитрње.Тада
јеизгледалодаодтогавишеникаданишта
нећебити.Међутим,последњихгодина
појавилисусезнаковисвојеврснеобнове.
Заштозидатиновепутање,каодасусепи
талиони,кадавећпостојестари.Акоихне
видимо,каодасутврдилиони,тонезначи
данепостоје.Тајпроцесјоштраје.Итек
ћевремепоказатидалисуоникојитако
миследоистауправу.Поценудапостанем
непажљивпророкрекаобихдајесу.Ализа
таковеликезахватепотребноједапрође
дугипериодвремена.Звучибанално,али
тачноје:оноштоселакоразграђује,тешко
сепоновогради.Поготовомостови. ¶
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ПетерХандке,Великобрдо,цртеж

Откриосамхиљадунијансибеле

Mикрофонјеваш

БратиславТошковићФотоличнаархива

БратиславТошковић:Селфи20
СтарацигланауБеоградуФотоБ.Тошковић
Трафостаница„Фингрид”уФинској
ФотоMikaHuisman-Decopic

Друштвенемреже
помажуархитектури

Какогледатенатодасудруштвенемрежепо
сталемерилоестетскевредностиархитекту
ре?Обликујелинашаопсесијадруштвеним
мрежамапросторе?
Доксамстудирао,нијебилодруштвенихмрежа

имисмоједвачекалиследећиАркитекчерривју
игуталисмосвештоуњемуимајернамјетобио
јединиизворинформацијаоновинама.Садаседо
информацијадолазинеупоредиволакше.Интер-
нетпорталиоархитектуриедукујуљуде,несамо
онекојиихредовнопосећујунегоињиховеприја-
тељенадруштвениммрежамајерселинковиде-
леинеупућенивидефотографијенекихатрактив-
нихздања.Такосеподижувизуелникритеријуми.
Друштвенимедијинатајначинмотивишуархитек-
тедабудубољијерстварајујавномњењекојете-
жиквалитету.Тонезначидапројектујемзграду
дабибиладобранафотографији,алисетрудим
да,кадаонабудесаграђена,направимдобарсел-
фисњомупозадини.

БратиславТошковић:Селфи21
Термоелектрана„Снагаисветлост”
уБеоградуФотоБ.Тошковић
Трафостаница„Фингрид”уФинској
ФотоMikaHuisman-Decopic

Смештенипомогућствуштоближесредиштугледаочевепажње,
микрофонисепојављујууглавномкаозаменазадрамскиакценат,
снагуемоције,телеснипокрет,апонајвишекаовећутврђени
синонимзаизражавање„критичкогстава”
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Откриосамхиљадунијансибеле

крофонаилидрукчијихсредстава)рушисценска
илузија–саморушењепрестаједасепримећује.
Различитеваријантеоваквогпарадоксалног

ћорсокакапредочавајунам,рецимо,Нечиста
крвМиланаНешковићаиЛоренцачоБорисаЛи
јешевића.Но,далековажнијипроблемјеутоме
штопредставекојефлертујусамикрофономје
сунајчешћеонекојепромашујусуштинскикри
тичкитон–изформалнихисадржинскихраз
лога.Најпре,одбацујућикаузални,наративни
драмскитекст,уимеафирмацијеосталихпозо
ришнихелемената(покрета,светла,итд),такве
представе,парадоксално,најчешћеизбацујуу
првипланбескрајнеслаповерђаводраматизова
непрозе–аутомезначајнуштетнуулогуимају
управомикрофони.Штосетичесадржајаових
„ослобођених”слапова,онисемогу(опетчаст
изузецима!)свестинанеколицинудодосадева
риранихтема:владајућирежимјегрозан;тре
бапобећиизовеземље;некомениблизак(упи
шитеповољистатус)јеоболеоодрака...Ишта
стим?Поносноисебичнодржећимикрофон,
овитобожњибрехтовцибацајуулицепублици
таквеисличнезаморнеконстатације,безимало
вољеимаштеда,поводомњих,отворерасправу
ипоставепитања,макарипогрешна.Отудадо
њихнинедопиреона,мождакључнаопомена
њиховогузораизДоброгчовекаизСечуана:
„Гдејерешење?
Нисмоганашли,мадасмотражилисвуда.
Требамолидрукчијисвет?Илидрукчијељуде?
Друкчијебогове?Илипакникакве?”
Амождатуопоменунечујузбогмикрофо

није? ¶

Mикрофонјеваш

Микрофоникаоорганскичинилацмизансцена:изпредставе„Јамидистрикт”ФотоБитефтеатар

вамстереотипе.Сметајуми’таласи’уархитек
тури,кадсепетгодинасверадиустаклу,паон
дабетонуђеумоду.Архитектурајесимфонија
различитихелеменатакојимасепоиграваму
процесустварања.Акосеизархитектуреизгу
биигра,добијасесамопросторбездушеизна
чења”,кажеТошковић.

Чи ни се да ар хи тек ту ра да нас не са мо што 
ни је игра не го да чак ни је по све ће на ни бри
зи за јав ни про стор и да је по ста ла слу шки
ња ка пи та ла?
Архитектура јеувекзависилаодкапитала

иархитектакојинесхватадањеговрадмора
иматиекономскуподлогусамосезаноси.Мо
радабудевештидасхватикакоинвеститор
размишљакакобиседошлодорешењакојим
побеђујуиониархитекта.Пројектоваосам
хипермаркетзакоји јеинвеститорбиопра

виПироћанац,надзираојесвакимојкораку
пројектовању,ажелеосамдаједномвеликом
закривљеномформомразбијемкрутистерео
типскиконцепткоји јеланацхипермаркета
наметао.ЊеговафирмазовесеПрамац,штоје
обликнакојијеподсећалаимојазакривљена
форма.Такосамубедиоинвеститорадауложи
додатних40.000евра.

Шта је да нас фо кус у ар хи тек ту ри Фин ске, 
али и ва ших скан ди нав ских ком ши ја?
Говорисеопаметнимградовимаизградама,

оалтернативнојенергији,уштедиенергије,ре
циклажи.Бициклкористисвевишељуди,елек
тричнитротинетипреплавилисуград,чаксеи
аутомобилиделе.Прекоапликацијенамобил
номтелефонуможесерезервисатинајближи
градскиаутомобил,возитииоставититамогде
вамодговара.Апликацијеслужеизамерење

букеуграду,грађаниХелсинкијасупокретни
мерачибуке.Каласатама,деоградакојисепо
диже,урбанајелабораторијаХелсинкијакоја
прекодруштвенихмрежаконстантнобомбар
дујељудедадајуидејеотомекакобисемогао
оплеменитиград.

Бе о град де кла ра тив но те жи то ме да по ста
не па ме тан град. Мо же ли он то би ти, а да 
не ма ме тро? 
Београдујеметропотребан.Доксамбиосту

дентрасписанјепрвиархитектонскиконкурсза
измештањежелезничкестаницеизцентра.Оду
шевиосамсетадамакетомжелезничкестанице
Прокоп,аонајошнијепотпуноизграђена.Али,
метронијејединомерилопаметногграда.

Не ма те ути сак да је Бе о град град за ау то мо
би ле, а не за љу де? 
Не,јерсеуњемуниаутомобилинипешацине

осећајунајбоље.Метроградимодабисмосма
њилибројаутомобиланаулицамаисмањили
загађеност.Али,тамокудаонпрође,насвакој
станицисеградиитакосеповећавабројстанов
ника.Тојезачараникруг.Затојепаметниград
многовишеодметроа.Онјерезултатпаметно
вођеногпроцеса.

Шта вам је нај ја чи ути сак док ше та те Бе о
гра дом?
Венецијасеникаднемењаизатојеинтере

сантнообилазитијеуразличитимживотним
фазамаиосетитикакосемењавашдоживљај
тогграда,односноколикостесевипромени
ли.Такваместавастерајудасхватитепонешто
осеби.УБеоградусенемењадухградаитоми
прија.Многосегради,тамогдесубиленискеку
ћицеиузаниплацевисадасенижупетоспрат
нице.Унекимделовимапопут„Београданаво
ди”променесудрастичне.

Да ли би сте жи ве ли у „Бе о гра ду на во ди”?
Мождабихимогаоживетиакобихзнаокако

ћетајдеограданакрајуизгледати.Видеосам
самомакетуионоштојевећизграђено.Висо
кезградесудоминантне,алијеважанпартер,
оноштоседешаватамокудасекрећуљудико
јинеживету.Тајдеоградапоредрекеморада
припадасвима.„Београднаводи”драстичноће
променитиградизпојединихугловаитојемо
ралодругачиједасеуради.

Ми сли те да је мо рао да бу де рас пи сан ар хи
тек тон ски кон курс?
Такоје.Алитониједовољнојер,коликови

дим,победанаконкурсууСрбијинегарантује
ауториманикакваправакадајеречоспрово
ђењуњиховеидеје.Незамисливоједаврхунске
идејекојепобеђујунаконкурсимауследећим
фазамапројектаразрађујенекодруги,анеаутор
идеје,којичестоостајебезправагласа.

Шта је ре ше ње?
УФинскојјепренеколикогодинарасписан

двостепениконкурсХелсинкихајрајз,гдесути
мовиформираниодизвођачаипројектаната.У
пропозицијамаконкурсаизвођачисеуговором
обавезујудаће,уколикопобеденаконкурсу,у
одређеномрокуреализоватипројекат.Овоје
самоилустрацијатогакакосерасписивањем
конкурсаможеунетиелементодговорности,
клицапаметновођеногпроцеса.

Ка же те да су гра до ви огле да ло дру штва. Шта 
ви ди те у бе о град ском, а шта у хел син шком 
огле да лу?
Уфинскомимавишесређеностиичистоће,

убеоградскомспонтаности.Кадмијекћерка
ималачетиригодине,ходалисмонизГвозди
ћевуулицуионајегледалафасадеусвакаквим
бојамапоштојесвакофарбаосвојдеокакоје
знаоимогао.Менијетобилакакофонија,њој
седопалотоштонијесвеуређеноподконац.И
менипријакадизХелсинкијадођемуовајам
бијент.Али,нежелимдаХелсинкипостанеБео
граднитиобрнуто.Онимогудакомуницирајуи
наученештоједаноддругог,алинетакодасамо
преузмемодобрарешењаизХелсинкијаипри
менимоиховде.Требасхватитиначиннакоји
суФинциразмишљалидокнисудошлидодо
брихрешењаитајпринципприхватити.

Да ли би по мо гло да ар хи тек ту ра уђе у си
стем обра зо ва ња и пре фа кул те та?
Убеђенсамдабитонадугестазедовелодо

квалитетније изграђене средине. УФинској
постојеархитектонскивртићиукојимадеца
крозигруучеоградитељству,простору,култу
ристановања.Наравноданеможебитиидеја
дасвипостануархитектенегодабудућилекар,
правник,учитељ,којићеједноммождабити
инвеститориилићеучествоватиупроцесуод
лучивања,делеистисистемвредностикадбуду
градиликућузасебеилисвојепословноседи
ште,илијавнепросторе.

И схва те за што је по губ но зи да ти на ди вље.
Дивљаградњајестраноткивоуградскомор

ганизмукојетежиметастази.Србијаседецени
јамабориснелегалнимобјектима.Оназаправо
лечиболесногпацијента,атребапревентив
ноделати.Кључрешењајеусистемуобразова
њакојиновимгенерацијамаможедаобликује
свестоприпадностиуређеномдруштву.

Фин ска је зва нич но нај срећ ни ја зе мља на 
све ту. Је сте ли ви нај срећ ни ји Ср бин?
Докимтонеконијерекаоспоља,ниФинци

нисузналидасунајсрећнији.Тамосеподразу
мевадапостојеусловидасвакозадовољиоснов
ниживотнистандард,аондасведругозависи
одвас.Али,виђаосамисрећнељудекојиживе
наулицамаКалкуте.Срећајерелативна. ¶
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